Nanga - Dubá - Nedvězí
Nedvě 28.1.2017
Ani letos se nebudeme s cílem opakovat.
Otevřou pro nás restauraci v penzionu Černý Mlýn.
Jako základní nejkratší trasa cca 11,5km bude ze Zakšína,
Zakšína viz příloha.
Zdatnější
jší si mohou trasu prodloužit výstupem v Tupadlech (+7km)
nebo Chudolazech (+44km),, aby se více prošli po Panenském hřebeni.
h
Po přechodu z Nedvězí
ězí v Dražejově je možné jít po zelené na Kluk,
Beškovský důll a dále po místním červeném značení k Černému
rybníku, čímž dojde k prodloužení o 3km.
Občerstvení
erstvení u koupaliště
koupa
je sice celoročně otevřeno,
řeno, ale my jsme
objednáni naproti v zatáčce
zatá
v hospůdce
dce penzionu, kde bude polévka,
polévka
guláš (smažák, řízek)
ízek) a Kozel 11°.
Zda do akce vydrží krásné zimní podmínky se sněhem
ěhem nelze
zcela spoléhat. Že to může
mů někde klouzat na blátě čii ledu k tomuto
období patří. Počasí
así se však není ttřeba bát. Vždy
ždy se vůči
vůč ránu
vylepšilo i s ohledem na to, že Nedvězí
Nedv je o 300m výše a to je znát.
znát
Inverze
nverze tam proto už nebývá.
Vemte si s sebou hudební nástroje, ať
a si můžeme
žeme chvíli
v hospůdce zazpívat (já kytaru beru, počká
po
v autobuse).
Loni se počasí
así krásně povedlo. Chladné ráno bylo brzy pryč a čerstvý sníh
vše přikrášloval, pěšákům
ům přitom
p
nevadil a 4 běžkaře uspokojil (spolu
(
s ing.Rohlíkem z Mělníka
lníka vytvořili na cestu na Nedv
Nedvězí družstvo s věkovým rozdílem ¾ století!).
Spokojenost účastníkůů byla i s čekací stanicí na přibližovací
ibližovací autobus v Dobřeni,
kde pro nás byla otevřena
řena hospůdka,
hosp
která překvapila
ekvapila i jídlem pro hladovce, aby
vydrželi na hlavní jídlo v Truhlárně v Kokoříně,, kam po svých př
přišlo jen několik
statečných. Zbyl čas
as i na pár písní s kytarou a tak v dobré náladě jsme na čas
(šestou) dorazili zpětt do Neratovic. Jen škoda, že nás bylo celkem jen 27
účastníků. Konkurence v autobusech už dávno není a ceny vzrostly.
vzrostl
Na akci není nutno se předem
př
hlásit, důležité je přijít včas
as na odjezd, který je v 8:00
hodin z Neratovic od Finančního
čního úřadu
ú
(KD) a to v sobotu 28.1.2016. Na mně
mn ohlášené
účastníky, co přijedou
ijedou vlakem z Prahy v 8:00 počkáme. Letos je možný nástup i v Kostelci
nad Labem v 7:45 od Váhy. Návrat předpokládám
p
(raději již neslibuji)
eslibuji) cca 18:00 do Neratovic
(cca 18:20 Kostelec).. Pojedeme jako vždy kolem Libiše po státovce (zastavíme) a přes
p
Mělník
lník (zastavíme u nádraží ČD
Č – prosím, pokud chcete jet s námi, tak nenastupte do
autobusu mělnických turistů, platili byste
by pak 2x, ale vyčkejte na náš autobus, tentokrát
zájezdový fa Petřík přijíždějící
cí z Neratovic!). Jízdné stanovím jako vždy dle počtu
po lidí
v autobusu, nutno počítat
ítat tedy cca kolem 130,-Kč/osobu
13
(±30Kč dle skutečné
skuteč obsazenosti
autobusu). Členové KČT
T Neratovice se zaplaceným členstvím na rok 2017 mají slevu 20,-Kč,
dětem poskytuji slevu 10,-Kč. Hudební nástroje jsou vítány, mohou čekat
ekat v autobuse, do
hospody je osobně zanesu!
Neváhejte a přijďte
te se projít. Případné dotazy zodpovím
odpovím (mob.: 737 255 423)
Žach

Základní trasa cca 11,4km (dle ukazatelů se může drobně lišit)

Nejdelší varianta (dle map.cz 21,2km - dle ukazatelů se může drobně lišit)

